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Раз мо ва Прэ зі дэн та з 
кі раў ні ка мі вя ду чых срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі 
бы ла ары ен та ва на на 
аб мер ка ван не клю ча вых 
праб лем бе ла рус ка га 
гра мад ства. Ся род іх, 
без умоў на, асаб лі вае мес ца 
зай мае ма дэр ні за цыя 

Па сут нас ці, боль шая част ка та-
го, што ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
ме ла да чы нен не да ма дэр ні за цыі ў 
шы ро кім яе ра зу мен ні (на прык лад, 
рэ фор ма сіс тэ мы пра ва ахоў ных ор га-
наў, рэ фор мы ў спор це і гэ так да лей). 
Але ўва га бы ла ўдзе ле на і не па срэд-
на пы тан ням эка на міч най ма дэр ні-
за цыі, ад ра шэн ня якіх для Бе ла ру сі 
за ле жыць са праў ды мно гае.

Пер шы тэ зіс Прэ зі дэн та: ма дэр ні-
за цыя — гэ та пра віль на і не аб ход на 
на ват ва ўмо вах кры зі су. Ма дэр ні за-
цыя за ста ец ца най важ ней шым ім пе-
ра ты вам эка на міч най па лі ты кі. Та му 
што так і толь кі так бе ла ру сы мо гуць 
за ра біць на год нае жыц цё, а Бе ла-
русь — здзейс ніц ца, як су ве рэн ная 
дзяр жа ва. Кры зіс — гэ та толь кі пад-
ста ва для та го, каб пра ца ваць хут чэй 
і больш эфек тыў на.

Дру гі тэ зіс: змя ня ец ца па ды ход да 
ар га ні за цыі ма дэр ні за цыі, яе ме та да-
ло гія. Па-ра ней ша му пе рад кож ным 
кі раў ні ком прад пры ем ства ста іць 
за да ча рас пра ца ваць і рэа лі зоў ваць 
план ма дэр ні за цыі. Ад нак дзяр жа ва 
бу дзе пад трым лі ваць сва ім рэ сур сам 
толь кі тыя пра ек ты і пла ны ма дэр ні-
за цыі, якія абя ца юць рэ аль ную вы га-
ду ў перс пек ты ве 3–4 га доў.

Трэ ці тэ зіс: важ най за да чай эка на-
міч най ма дэр ні за цыі Бе ла ру сі з'яў ля-
ец ца за бес пя чэн не ды вер сі фі ка цыі яе 
эка но мі кі, як у пла не кры ніц сы ра ві ны, 
так і ў пла не рын каў збы ту. Мак сі-
маль ны ак цэнт — на тых вы твор час-
цях, якія вы ка рыс тоў ва юць мяс цо вую 
сы ра ві ну (перш за ўсё, лес, бу даў ні-
чыя ма тэ ры я лы). І пры гэ тым — по-
шук но вых рын каў збы ту, аль бо са ма-
стой ны, аль бо ар га ні за ва ны на шы мі 
парт нё ра мі ў су мес ных ін та рэ сах.

Пры кла дам апош ня га мож на лі-
чыць ства рэн не ў Бе ла ру сі су мес на га 
з кі тай скай кам па ні яй Gееlу збо рач-
най вы твор час ці лег ка вых аў та ма-
бі ляў. З ад на го бо ку, гэ та пра ект 
ім парт аём кі, цал кам за сна ва ны на 
ім пар це кам плек ту ю чых і тэх на ло гіі. 

З ін ша га бо ку, аб' ём ныя ўкла дан ні ў 
гэ ты пра ект кі тай ска га бо ку да зва ля-
юць спа дзя вац ца на пад трым ку КНР 
ў пы тан ні по шу ку рын каў збы ту для 
аў та ма бі ляў, якія бу дуць вы раб ляц-
ца ў Бе ла ру сі. А да маг чы ся боль шай 
сту пе ні ла ка лі за цыі тэх на ла гіч на га 
пра цэ су ў Бе ла ру сі мож на на больш 
поз ніх эта пах рэа лі за цыі пра ек та.

На рэш це, ёсць і чац вёр ты тэ зіс — 
аб ма дэр ні за цыі кан крэт ных га лін, 
ка рэн ным пе ра гля дзе схем кі ра ван ня 
і ар га ні за цыі пра цы ў іх. У 2014 го дзе 
та кі лёс ча кае сель скую гас па дар ку 
і жыл лё ва-ка му наль ную гас па дар ку. 
Мэ та ў сфе ры ЖКГ — за бяс пе чыць 
праз рыс тасць фар ма ван ня та ры фаў, 
як для ўла ды, так і для на сель ніц-
тва. Пры гэ тым са мі та ры фы бу дуць 
пра цяг ваць свой рост з улі кам па-
вы шэн ня да хо даў на сель ніц тва для 
та го, каб з ця гам ча су ўсе вы дат кі 
на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
па кры ва лі ся апла тай гра ма дзян. З 
ад на го бо ку, гэ та, вя до ма, па вя ліч вае 
на груз ку на на сель ніц тва. Але з ін-
ша га бо ку, гэ та да зва ляе фі нан са ва 
«раз гру зіць» прад пры ем ствы, зра-
біць іх больш кан ку рэн та здоль ны мі, а 

зна чыць — за бяс пе чыць па вы шэн не 
ўзроў ню да хо даў лю дзей.

У сель скай гас па дар цы ста іць ін-
шая, але не менш кан крэт ная і скла-
да ная за да ча — вый сці на фі нан са ва 
за мож ную ма дэль пра цы гэ тай сфе-
ры. Аляк сандр Лу ка шэн ка сфар му-
ля ваў яе так: «Я ха чу ра за брац ца. 
Гэ тых гро шай, якія мы ўкла лі ў ма-
дэр ні за цыю ўся го комп лек су — ад 
сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў кі 
да рэа лі за цыі, да стат ко ва ці пра цяг-
ваць пад трым лі ваць у та кім пла не? 
Шмат гэ та ці ма ла? А вы ні кі трэ ба 
яшчэ су ад нес ці з гэ ты мі вы дат ка мі. 
Гэ та зна чыць на стаў час ра за брац ца, 
якая там сі ту а цыя, і пры маць да лей-
шыя ра шэн ні: ці ж мы сель скую гас-
па дар ку пад трым лі ва ем, як пад трым-
лі ва лі, або іх трэ ба сён ня на хі ліць на 
ўсю ка туш ку, каб яны за раб ля лі гро-
шы са мі».

Сён ня дзяр жа ва за кошт ніз кіх за-
ку пач ных цэн на сель гас пра дук цыю 
за бяс печ вае ад нос на ніз кі кошт сы-
ра ві ны для хар чо вай пра мыс ло вас ці 
і, ад па вед на, рэ гу люе ца ну на са цы-
яль на знач ныя пра дук ты хар ча ван ня. 
Прэ зі дэнт, па сут нас ці, за да ец ца пы-

тан нем аб тым, на коль кі мэ та згод на 
за ха ван не та кой ма дэ лі. Ці не лепш 
ад пус ціць цэ ны, за бяс пе чыць пры быт-
ко васць сель ска гас па дар чых прад-
пры ем стваў, пры му сіць спа жыў ца 
пла ціць больш, але пры не аб ход нас-
ці — фі нан са ва пад тры маць са цы яль-
на не аба ро не ныя слаі на сель ніц тва? 
З ін ша га пунк ту гле джан ня — а што 
ў та кім вы пад ку бу дзе з рэн та бель-
нас цю хар чо вай пра мыс ло вас ці? Ве-
ра год на, у 2014 го дзе сі ту а цыя бу дзе 
вы ву ча на дэ та лё ва і бу дзе пры ня та 
ра шэн не па гэ тым пы тан ні.

Та кім чы нам, у гу тар цы з кі раў-
ні ка мі срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
Прэ зі дэн там быў прад стаў ле ны на-
кід цэ лас най эка на міч най пра гра мы, 
вы бу да ва най з улі кам вель мі ня прос-
тых знеш не эка на міч ных аб ста ві наў, 
у якіх зна хо дзіц ца Бе ла русь. І ў цэнт-
ры гэ тай пра гра мы — уяў лен не пра 
ма дэр ні за цыю, якая па він на мець 
та таль ны ха рак тар, але пры гэ тым 
звыш ін тэн сіў на пра соў вац ца на пе рад 
па не каль кіх клю ча вых, най больш 
эфек тыў ных кі рун ках.

Юрый ЦА РЫК 
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ІМ ПЕ РА ТЫЎ МА ДЭР НІ ЗА ЦЫІ 

Агуль ныя ін та рэ сы... 
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ та пер шая су стрэ ча, пер шае 
зна ём ства, аб мер ка ван не та го, што 
нас зблі жае. Мы прый шлі да вы ні ку, 
што ў нас агуль ныя мэ ты — ства-
раць, — ска заў жур на ліс там пас ля 
су стрэ чы Міт ра па літ Па вел. — Нам 
ня ма ў чым спа бор ні чаць, у нас адзі-
ны курс — на яд нан не, роск віт на ро-
даў, за сна ва ныя на ду хоў на-ма раль-
ных каш тоў нас цях.

У сваю чар гу Ры гор Ра по та ад зна-
чыў, што но вы кі раў нік Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы — ча ла век з 
вя лі кім во пы там у між на род най дзей-
нас ці і слу жэн ня ў Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі. «Мы са праў ды пра цу ем над 
агуль ны мі за да ча мі, — па цвер дзіў 

дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа-
вы. — Та му мы да мо ві лі ся, што бу-
дзем аб мень вац ца дум ка мі. І на ват 
пер шы та кі аб мен па ка заў, што рэ-
лі гія — тая сфе ра дзей нас ці, якая 
фар мі руе ідэа ло гію, унут ра ную свя-
до масць лю дзей, іх ад но сі ны да ўся го 
та го, што ро біц ца на во кал. Та му я 
ду маю, што доб ры сяб роў скі сім бі-
ёз уза е ма дзе ян ня бу дзе толь кі на 
ка рысць раз віц цю Са юз най дзяр-
жа вы.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс-
таў, Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі Па вел, 
Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, 
па ве да міў, што га то вы пры няць бе-
ла рус кае гра ма дзян ства, за ха ваў шы 
пры гэ тым ра сій скае, каб юры дыч на 
па цвер дзіць, што ён у Бе ла ру сі не 
да час нік.

— Мне да во дзі ла ся слу жыць ра-
ней у роз ных кра і нах, у тым лі ку ў 
ЗША і Із ра і лі. Кож ны раз Па тры ярх 
на кі роў ваў мя не сло ва мі, каб я слу-
жыў так, як быц цам маё жыц цё бу дзе 
ўсё пры све ча на гэ та му мес цу, — ска-
заў іе рарх.

Міт ра па літ так са ма ўдак лад ніў, 
што ён не на ме ра ны ра біць ней кія 
пе ра ўтва рэн ні ці рэ фор мы ў Бе ла-
рус кай царк ве.

На пы тан не аб мяр ку е май коль-
кас ці лю дзей, якія прай шлі ўша-
на ваць агуль ную хрыс ці ян скую 
свя ты ню, якая за раз зна хо дзіц ца 
ў Мін ску, — Да ры валх воў, Эк зарх 
ад ка заў: «Вы ні кі ра біць яшчэ ра на, 
але ду маю, ліч ба на блі жа ец ца да 
500 ты сяч. Пры хо дзіць вель мі шмат 
лю дзей». 

Ён так са ма рас па вёў пра ня даў ні 
вы па дак вы леч ван ня ча ла ве ка, які 
да кра нуў ся да свя ты ні: «Лі та раль-
на ўчо ра мне вер ні кі рас каз ва лі, як 
на іх ва чах здзейс ні ла ся вы ля чэн не 
ча ла ве ка, яко га мож на на зваць аша-
ле лым. Ён па ды хо дзіў да Да роў з 
жу дас ным жы вёль ным кры кам, не 
мог сам па ды сці, яго тры ма лі пяць 
зда ро вых муж чын. Пас ля пер ша га 
да кра нан ня да свя ты ні ён стра ціў 
пры том насць. А пас ля дру го га і трэ-
ця га да кра нан няў сва і мі на га мі ў спа-
кой ным ста не ду ху пай шоў».

Міт ра па літ пад крэс ліў, што лю-
дзі, якія пры хо дзяць да Да роў, свае 
прось бы ад рас уюць не са мой рэ лік-
віі, а Бо гу, які бла га сла віў гэ тую свя-
ты ню сва ім су да кра нан нем.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Сты пен дыі Прэ зі дэн та 
ма ла дым ву чо ным
Сты пен дыі Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі на 2014 год на зна-
ча ны 90 та ле на ві тым ма ла-
дым ву чо ным. Ад па вед нае 
рас па ра джэн не кі раў нік 
дзяр жа вы пад пі саў 21 сту-
дзе ня, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

«Што ме сяч ныя сты пен дыі 
Прэ зі дэн та ў па ме ры Br3 млн 
на зна ча ны 90 та ле на ві тым ма-
ла дым ву чо ным, у тым лі ку 10 
дак та рам на вук ва ўзрос це да 45 
га доў, 47 кан ды да там на вук ва 
ўзрос це да 35 га доў, 33 ма ла дым 
ву чо ным без сту пе ні ва ўзрос це 
да 30 га доў», — пра ін фар ма ва лі 
ў прэс-служ бе.

Зра зу ме ла, што ме даль-
ныя над зеі ўсіх бе ла ру саў 
перш за ўсё звя за ны з жа-
но чай збор най па бія тло не 
і муж чын скай ка ман дай па 
фрыс тай ле. Гэ та па цвер дзіў 
і пер шы ві цэ-прэ зі дэнт На цы-
я наль на га алім пій ска га ка мі-
тэ та Ігар Рач коў скі. «Апош нія 
вы ні кі бе ла рус кіх бія тла ніс-
так і фрыс тай ліс таў да зва-
ля юць раз ліч ваць на пос пех 
у Со чы. І ўсе маг чы мас ці для 
вы дат на га вы ступ лен ня на-
шых спарт сме наў на Алім пі-
я дзе выкарыстаны ўжо даў-
но. Не ка то рыя ат ле ты, ся род 
якіх Да р'я До мра ча ва, На-
дзея Скар дзі на, не так даў-
но прай шлі функ цы я наль нае 
аб сле да ван не ў ад ной з леп-
шых клі нік Із ра і ля. Акра мя 
гэ та га, бы лі вы ра ша ны ўсе 
пы тан ні па экі пі роў цы, хар ча-
ван ні, збо рах і фар ма ка ло гіі. 
Да рэ чы, на конт апош ня га… 
Ме ды ка мен ты спарт сме нам 
вы дзя ля лі ся не па нор мах, а 
па не аб ход нас ці. Дзе ля гэ та-
га срод кі вы дат коў ва лі ся па 
лі ніі На цы я наль на га алім пій-
ска га ка мі тэ та, Прэ зі дэнц ка-
га спар тыў на га клу ба і спар-
тыў ных фе дэ ра цый. Шчы ра 
ка жу чы, Алім пій скія гуль ні ў 

Со чы, на пэў на, пер шыя за 
двац ца ці га до вую гіс то рыю 
(упер шы ню Бе ла русь пры-
ня ла ўдзел у зі мо вай Алім пі-
я дзе ў 1994 г. — Аўт.), ка лі ні 
ў спарт сме наў, ні ў трэ не раў 
не ўзнік ла ні я кіх на ра кан няў 
па пад рых тоў цы».

На ўрад ці вар та вы зна-
чаць мяр ку е мую коль касць 
ме да лёў, якую здоль ныя 
пры вез ці з Со чы на шы 
спарт сме ны, бо спорт — з'я-
ва не прад ка заль ная. Так, 
Мак сім Ры жан коў, па моч нік 
Прэ зі дэн та па пы тан нях фіз-
куль ту ры, спор ту і раз віц ця 

ту рыз му, быў аку рат ным у 
пра гно зах і ска заў, што па 
мен шай ме ры 10 бе ла рус кіх 
спарт сме наў мо гуць тра піць 
у вась мёр ку леп шых. А Ігар 
Рач коў скі да даў, што пе рад 
ат ле та мі ні хто не вы каз ваў 
жорст кіх па тра ба ван няў, і 
той пра сла ву ты план у пяць 
алім пій скіх ме да лёў — уся го 
толь кі пра гноз Між на род на-
га рэй тын га ва га агенц тва, а 
не за гад Мі ніс тэр ства спор-
ту. «Для на шых алім пій цаў 
цяпер вель мі важ на, каб мы 
ства ры лі ва кол іх кам форт-
ную, пры ем ную ат мас фе-
ру, — ад зна чыў Ігар Ана толь-
е віч. — Яны і так ад чу ва юць 
не ве ра год ную ад каз насць, 
і да дат ко вы прэ сінг тут не 
па трэб ны. Да вай це лепш па-
жа да ем на шым спарт сме нам 
пос пе хаў і ўда чы!» 

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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УДАЧЫ, АЛІМ ПІЙ ЦЫ!

Су пра цоў ніц тва дзяр жа вы 
і пра ва слаў най царк вы на 
ўсіх уз роў нях пра цяг нец-
ца, ка та ліц кіх свя та роў-ін-
ша зем цаў ста не менш, а 
су праць не за кон най дзей-
нас ці «Свед каў Іе го вы» 
бу дуць пры маць ме ры.

Вы ні ко вая ка ле гія апа ра ту 
Упаў на ва жа на га па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў пры 
Са ве це Мі ніст раў Бе ла ру сі, 
на якой пад во дзі лі ся вы ні кі 
мі ну ла га го да, на са мрэч пе-
ра тва ры ла ся ў свое асаб лі вы 
«круг лы стол», на па ся джэн ні 
яко га кам пе тэнт ныя за ці каў-
ле ныя лю дзі аб мяр коў ва лі са-
мыя зла ба дзён ныя праб ле мы. 
Праб ле мы, якія, не су мнен на, 
хва лю юць і ўсё на ша шмат-
на цы я наль нае і шмат кан фе-
сій нае (у не вя лі кай Бе ла ру сі 
жы вуць прад стаў ні кі больш за 
140 на цы я наль нас цяў, дзей ні-
чае 25 рэ лі гій ных кан фе сій і кі-
рун каў) гра мад ства. І га лоў ная 
апо ра мір на га іс на ван ня та кіх 
роз ных лю дзей — раў на ва га, 
роў насць і па ра зу мен не ў ад но-
сі нах па між імі і да іх. І кло пат 
дзяр жа вы, ор га наў ула ды — гэ-
тыя два па няц ці за бяс пе чыць.

Ле ка ваць
і це ла, і ду шу 

Але гэ та не маг чы ма зра біць 
без пад трым кі і ак тыў нас ці са-
міх на цы я наль на-гра мад скіх 
аб' яднан няў. Вя ду чыя кан фе сіі 

на шай кра і ны ідуць на су страч 
дзяр жаў ным ор га нам і су пра-
цоў ні ча юць з імі. Ужо адзі нац ца-
ты год у на шай кра і не па спя хо ва 
рэа лі зу ец ца пра ект, які Упаў на-
ва жа ны па спра вах рэ лі гій і на-
цы я наль нас цяў Ле а нід Гу ля ка, 
без пе ра больш ван ня, на зваў 
уні каль ным, — Па гад нен не аб 
су пра цоў ніц тве па між Рэс пуб-
лі кай Бе ла русь і Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вой. Да яго 
пад клю чы лі ся фак тыч на ўсе 
мі ніс тэр ствы, мяс цо выя ор га ны 
ўла ды, і рэ аль ныя на быт кі гэ та-
га су пра цоў ніц тва ві даць ужо ў 
мно гіх сфе рах на ша га жыц ця.

Узяць, на прык лад, Дом мі-
ла сэр нас ці ў Мін ску, які зна хо-
дзіц ца ва Усіхс вяц кім пры хо дзе. 
Гэ та фак тыч на пер шы су мес-
ны са цы яль ны пра ект. У Доме 
мі ла сэр нас ці мо гуць знай сці 
пры ту лак і до гляд ня мог лыя і 
ста рыя лю дзі. Што год тут азда-
раў ля ец ца больш за 200 ве тэ-
ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Да гля да юць іх жан чын кі з сяст-
рын ства пры хо да.

І та кі прык лад не адзін ка вы. 
У тым жа Мін ску, па вод ле слоў 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен-
ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту-
ры і спра вах мо ла дзі Мін гар вы-
кан ка ма Сяр гея Хіль ма на, у 
23 пра ва слаў ных пры хо дах ёсць 
спе цы яль ныя су пра цоў ні кі, якія 
ад каз ва юць за са цы яль нае слу-
жэн не. У пры хо дзе іко ны «Усіх 
Туж лі вых Ра дасць» ма ла дыя ін-
ва лі ды мо гуць ава ло даць пра-

фе сі яй швяі і ста ля ра, на ву чыц-
ца пра ца ваць на кам п'ю та ры. У 
Свя та-Елі за ве цін скім ма нас ты-
ры доб рым сло вам і ма літ вай 
ле чаць ду шы тых, хто асме ліў-
ся на су іцыд. Чле ны рэ лі гій ных 
су по лак пры ста ліч ных хра мах 
пра цу юць у баль ні цах, у тэ ры та-
ры яль ных цэнт рах са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва.

І гэ та не толь кі ў Мін ску. У 
не вя лі кім Дры бін скім ра ё не на 
Ма гі лёў шчы не пра ва слаў ныя 
свя та ры пра цу юць су мес на 
з пра ва ахоў ні ка мі. На мес нік 
стар шы ні рай вы кан ка ма Дзміт-
рый Пі ма шэн ка пры вёў та кую 
ліч бу: з 270 су стрэч, што су пра-
цоў ні кі мі лі цыі пра вя лі ле тась з 
п'я ні ца мі і ін шым праб лем ным 
кан тын ген там, у 50 пры ня лі 
ўдзел прад стаў ні кі царк вы. Вы-
нік ві да воч ны: у ра ё не зні зі ла ся 
коль касць ужы ван ня спірт но га, 
па вя лі чы ла ся на ра джаль насць. 
Прос та су па дзен не? На ўрад 
ці. Пры нам сі, Ле а нід Гу ля ка, 
які ня даў на быў у Дры бі не і на 
свае во чы ба чыў, як вя дзец ца 
ра бо та, так не лі чыць. Гэ та вы-
нік рэ аль на га су пра цоў ніц тва 
тых, хто мо жа пры маць пэў ныя 
ме ры, і тых, хто мо жа за кра-
нуць ду шу і сум лен не.

Пры яры тэ ты су пра цоў ніц-
тва ў ме жах па гад нен ня па між 
дзяр жа вай і БПЦ за ха ва юц ца 
і на да лей, пе ра ка на ны Упаў-
на ва жа ны па спра вах рэ лі гій і 
на цы я наль нас цяў. На гэ та ёсць 
усе пад ста вы і на пра цоў кі.

(Заканчэнне на 6-й стар.)

Дзе ці ад ной зям ліДзе ці ад ной зям лі  ��

Сва бо да сум лен ня
да мно га га аба вяз вае

Кры ху больш за два тыд ні за ста ло ся да стар ту Алім-
пій скіх гуль няў у Со чы. Скла ды ка ман даў аб ве шча-
ны, дэ ле га цыя, ку ды ўвай шлі трэ не ры, ме ды цын скі 
пер са нал, жур на ліс ты і афі цый ныя асо бы, сфар мі ра-
ва на, а бе ла рус кія спарт сме ны на ўсю моц рых ту юц-
ца да са мых важ ных спа бор ніц тваў ча ты рох год дзя. 
Да рэ чы, на шы ат ле ты пры муць удзел у пя ці ві дах 
алім пій скай пра гра мы — бія тло не, фрыс тай ле, лыж-
ных гон ках, гор ных лы жах і шорт-трэ ку.
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